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Bakgrund 
Tack vare tillfälliga statliga medel till kommuners migrations- och integrationsarbete 
har Lekebergs kommun möjlighet att under hösten 2017 avsätta 2 miljoner kronor i 
en sökbar pott i syfte att stödja integrationsarbete i kommunen. Pengarna är bara 
sökbara under året. 

Syfte 
Syftet med bidraget är att främja och utveckla integrationsaktiviteter och 
integrationsprojekt i Lekebergs kommun. 

Vem kan söka? 
Föreningar, studieförbund och trossamfund kan söka bidraget. 

Hur söker man? 
Ansökan sker genom att använda blanketten ”Bidrag för integrationsaktiviteter” på 
kommunens hemsida. Budget för aktiviteten/projekten ska bifogas. Ansökan skickas 
till: Lekebergs kommun, Kultur och fritid, 716 81 Fjugesta. 

Vad kan man söka för? 

Bidrag kan sökas för aktiviteter och projekt som på ett tydligt sätt främjar och 
utvecklar integrationen i kommunen, gärna med en långsiktig ambition och strävan. 
Aktiviteten/projektet ska genomföras i Lekebergs kommun och vända sig till 
kommuninvånarna. 

Aktiviteten/projektet kan vara ett enstaka arrangemang eller löpa över flera år.  

Det är även möjligt att söka för redan genomförda aktiviteter/projekt under 2017 
som följer dessa regler. 

Hur mycket kan man söka? 
Valfritt belopp kan sökas. Totalt finns 2 miljoner kronor att fördela.  
Det sökta beloppet kan bland annat användas till personal- och lokalkostnader samt 
till inköp av material och inventarier. 

När söker man? 
Ansökan kan göras löpande, men sista ansökningsdag är 25 november 2017. Ansökan 
som inkommit efter ansökningstidens utgång behandlas inte.  

Observera att detta bidrag endast är möjligt att söka under hösten 2017.  

När ska aktiviteten genomföras? 
Aktiviteten/projektet ska påbörjas under hösten 2017, till exempel genom att ha ett 
första planeringsmöte eller genom att påbörja eventuella beställningar/inköp. 
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Handläggnings- och beslutsprocess 
Handläggare är fritidsutvecklare/kulturutvecklare på Kultur- och fritidsavdelningen. I 
handläggningen deltar även kultur- och fritidschef och kommundirektör. Vid behov 
sker samråd med andra kommunala verksamheter. Beslut fattas av kommunstyrelsen 
efter föredragning.  

Beloppet betalas ut senast i december 2017. Om det man sökt för ställs in ska hela 
bidraget återbetalas.  

En rapport med uppföljning av aktivitetens/projektets utfall, i verksamhet och 
ekonomi, ska skickas in. Befintlig blankett ska användas.  

I samband med marknadsföring ska det framgå att Lekebergs kommun är 
bidragsgivare. 

Villkor 
Sökanden ska ha stadgar, styrelse och organisationsnummer.  

Årsmötesprotokoll och revisionsberättelse ska bifogas bidragsansökan. Observera att 
handlingar som lämnas in ska vara kopior av undertecknade originalhandlingar. 
Utöver det kan sökanden behöva lämna in kompletterande uppgifter. 

Till ansökan ska även budget för aktivitet/projekt bifogas. 

Bidrag kan enbart sökas av huvudstyrelsen. Beviljat bidrag utbetalas via BG/PG till 
organisationen. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen 
grundats på oriktiga uppgifter är organisationen, på begäran av kommunen, skyldig 
att omgående återbetala hela eller delar av bidraget. 

Sökande som söker bidrag ska ställa sig bakom de gemensamma värderingarna, som 
bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om barnets 
rättigheter (Barnkonventionen). 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (utdrag) 
Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. 

Artikel 2 Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i 
denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, 
hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt 
eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. 

Artikel 24 Var och en har rätt till vila och fritid… 

Artikel 27 Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av 
konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. 

FN:s konvention om barnets rättigheter  (utdrag) 
Artikel 1 Ett barn – det är varje människa under 18 år.   

Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.    

Artikel 3 Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. 

Artikel 12–15  Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. 

Artikel 31  Barnet har rätt till lek, vila och fritid.  
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